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Sydewynder
Et barnebrett først og fremst bygget for den yngre garde av snakere der ute. Passer for barn
eller "lettvektere" NB! max vekt ca.50 Kg! Sydewynder er et fint nybegynnerbrett som vil
få deg i gang med snakeboard sporten. Det er produsert av Snakeboard t og er en ny
modell.
Lengde 58 cm x Bredde 23,5 cm x Høyde: 10,5 cm
Vekt: 1,7 kg
Akslinger: Zytel
Bar: 34cm cross bar med 608Z pivot lager
Plater: Zytel
Hjul: Polyurethan, 60mm
Akselavstand: 40,5 cm
Lager: 608AB

STIFFY

SKINNER

SLIK KOM SNAKEBOARDET TIL:
Snakeboardt ble funnet opp av James Fisher og Oliver Macleod-Smith som vokste opp I
Johannesburg I Sør Afrika. I en alder av 19 år lagde de den første prototypen av snakeboard t av en
gammel rulleskøyte, et rørstykke, to kryssfinerbiter og forskjellige andre komponenter.
De to unge oppfinnerne fant ut at den første prototypen ikke levde opp til deres sensasjonelle
forventninger, men det gav dem tillit til at denne oppfinnelsen virkelig hadde et potensial.De
eksperimenterte derfor videre med forskjellige materialer (tre, aluminium og plast), men de skiftet
aldri det opprinnelige designet til snakeboardet.
I dag er Snakeboard t et produkt lagd for pålitelighet, slitestyrke og ytelse.Snakeboardet inneholder
støpte komponenter laget av fiberforsterket nylon kjent som Zytel ST801, med høy slitestyrke, samt
metall forseglet C3 kulelagre I julene og svingehengslene.
Som et resultat av dette så er et moderne proff-Snakeboard, etter sigende, nesten umulig å slite ut.

SYDEWYNDER

Dersom du ønsker å bestille snakeboardt, bindinger til snakeboard eller kanskje du kjenner
noen som ønsker å kjøpe ett kan du gjøre dette på flere måter.
-Send en forespørsel med navn, adresse og hva du ønsker å kjøpe, og vi gir deg et tilbud
-Logg inn på www.snakeboard.no, og fyll ut bestilling
-Send e-mail til odd.gynter.olsen@c2i.net
-Møt opp i Jacob Langesvei 14; Kongsberg
-Ring 32735819 (etter klokken 17:00) og vi hjelper deg.

Importør: Odd Gynter Olsen Alias OGO; Jacob Langesvei 14;
3610 Kongsberg; Norge; Telefon 93443766 / 32735819

HVORFOR SNAKEBOARD:
Hovedfordelen med snakeboard t er at du kan ta i fart fra
stillestående posisjon uten å være nær bakken med føttene, til og med
i motbakke; Det ser ganske lett ut ved første øyekast, men det kreves
litt trening for å komme i gang .
Det første man oppdager når man stiger opp, er at man må bruke litt tid for å finne ut hvordan det
skal gjøres selv om man har sett noen som har gjort det eller blitt vist hvordan det gjøres.
Det kreves litt tålmodighet, koordinering og konsentrasjon. En halvtimes tid gjør underverker og
etter hvert blir det bare mer og mer morsomt. Selv for ”voksne”!
Man behøver liten plass for å lære seg snaking. Det er en fordel med et slett og rent underlag, som
for eksempel en terrasse, et støpt garasje- eller kjeller- gulv.

PRINSIPPET ER SOM FØLGER :
Man får fremdrift på brettet ved å vri overkroppen mot høyre eller
venstre samtidig som man tåer inn eller ut mens man står på brettet .
Det er omtrent på samme måten som en slange får fremdrift, derav navnet ”snakeboard”.

STIFFY

Et Freestyle-Snakeboardt med Snøbrett lignende
egenskaper, spesielt konstruert for ekstreme stunts og
Big Airs. Stiffy er lenger, lavere og har større plater enn
skinner og er utstyrt med ABEC 3 lager. Et solid brett
hovedsakelig for halfpipe og gate kjøring. Brettet er
utstyrt med demping og er mulig å utstyre med
Bindinger
Tekniske Data:
Lengde 83,5 cm x Bredde 25,5 cm x Høyde: 10,5 cm
Vekt: 3,95 kg
Akslinger: Aluminium, 8mm
alfa-bar: Zytel, 57 cm
Plater: 9-lags kryssfiner plater
Hjul: Hyper 90a, 60 mm
Akselavstand: 55,2 cm
Kulelager: ABEC 3

SKINNER
Skinner er et av de best likte snakeboardt blant
proffene, det er lett, rimelig og er utstyrt med
aluminiums-akslinger og harde nylon fotplater. Dersom
du drømmer om nye triks, bruk da dette brettet som
utgangspunkt. Brettet er utstyrt med demping og er
mulig å utstyre med bindinger. Skinner har for mange
blitt innfallsporten til hardcore freestyle arenaen.
Tekniske Data:
Lengde 73,5 cm x Bredde 25,5 cm x Høyde: 11,0 cm
Vekt: 3,3 kg
Akslinger: Aluminium, 8mm
alfa-bar: Zytel, 47 cm
Plater: Zytel
Hjul: Snakeboard 92a, 62mm
Akselavstand: 51,5 cm
Kulelager: ABEC 1

FRONTAL BOARDING INDUSTRIES sine Supermodel
bindinger består av aluminum brakett, justerbare velcro
reimer, og er designet for minst mulig vekt.
Bindinger brukes dersom du ønsker å bruke snakeboardet til
å trene i halfpipe, hopping eller andre triks som en
sommeraktivitet før snowboardsesongen starter.…
"Made for riders by riders.”

BINDING

LIKHET MED SNOWBOARD?
Å stå på snakeboardt gir den samme brettfølelsen som snowboard.
Liten svingradius, kjappe svinger, fremdrift, fleksibilitet, bindinger, muligheter for halfpipe, hopp
og triks er nært beslektet med snowboardsporten
I Europa og ellers i verden bruker noen av snowboardproffene dette som treningsbrett under
sommersesongen og ellers i året.
De som har kjørt snowboard har en kjempefordel når det gjelder å lære seg snakeboarding. Dette
gjelder også andre veien, fra snakeboarding til Snowboarding.

